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Четирима в спор за главен  
архитект на Бургас

100 години

100 години

В Меден рудник – рекордьори 
по искане за „легнали полицаи“
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Дона МИТЕВА

Бургаски бизнесме-
ни подготвяха делега-
ция, която да гостува в 
китайския град Ухан. На 
свое заседание преди 
дни Изпълнителният съ-
вет на Бургаската тър-
говско-промишлена па-
лата реши, че ще се изча-
ка по-благоприятен мо-
мент за посещението на 
бургазлии в този китай-

ски град. „Имахме пока-
на вече – писмо от до-
макините, които ни уве-
домяват, че са готови да 
ни организират визи“, 
коментира председате-
лят на БсТПП инж. Цанко 
Иванов. По негови думи 
и желаещи от членовете 
на палатата да посетят 
далечния град не липс-
ват. Но на този етап за-
ради коварната болест 
спира всичко.
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КоронавируСът замрази гоСтуване 
на БургаСКи БизнеС в ухан
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4 Обсъжданият вариант 
за влак дотам също 
отива във фризера
4 Предприемачи чакат 
фабриките в Китай  
да заработят
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връщат Бургас в 
обиколката на БългарияСтр. 2

Започват 
консултации  
за изменение  

в ОУП-а  
на община  

Царево КоЛоезДене

Цветно и свежо настроение донесоха чадърите  
по най-романтичната бургаска улица „Богориди“, 
поставени за 14-и февруари. Жители и гости ги 

направиха герои в снимките си.

Офицери от запаса на 
конкурс за най-добро вино
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Георги РУСИНОВ

Бургазлии са започнали  
събирането на подписка сре-
щу застрояването на района 
около известната Борова го-
ричка в най-големия бурга-
ски комплекс „Меден руд-
ник“. Промени в ПУП-а на Зо-
на „Д“ предвиждат точно то-
ва. Като мотиви те изтъкват, 
че всеки град трябва да има 
зелени пространства и пар-
кове, а липсата на такива в 
Меден рудник е един от ос-
новните му проблеми според 
тях.

„Много от жителите на 
комплекса изминават кило-
метри до Морската градина 
за разходка и почивка в пар-
кова среда. Това не само е неудобно 
за тях, но и използвайки предимно 
личните си автомобили за целта, на-
рушават качеството на въздуха в 
града. 

Макар и без да има изградени ус-
ловия, районът на Боровата горичка 
в ж.к. „Меден рудник“ се използва с 
години от живеещите в близост за 
разходки, спорт и почивка. Той се 
почиства и поддържа именно от нас, 
а не от собствениците на терена. За 
съжаление бъдещото развитие на 
района ще доведе до застрояването 
му“, пишат в онлайн петицията несъ-
гласните.

Те все пак изразяват надежда, че 
Община Бургас има възможности да 
въздейства върху този процес.

„Общината е отговорна за плани-
рането на градската среда според 
обществените нужди. От това плани-
ране зависи до немалка степен ка-
чеството на живот на бургазлии. 
Призоваваме Община Бургас да по-
търси варианти за промяна на ПУП 
на зона „Д” в ж. к. „Меден рудник” и 
изграждане на повече паркови пло-
щи и зелени коридори, които да 
свързват зелените пространства. За-
пазването на зелените пространства 
и изграждане на коридор, който 
свързва спирката на градския транс-
порт „Захари Стоянов М7” с горичка-
та, ще запази възможността на хора-
та от комплекса да се разхождат и 
почиват здравословно и приятно“, 
обясняват жители на комплекса.

Те призовават администрацията, 
че в случай, че не може администра-
тивно да ограничи застрояването в 
района, то той да бъде отчужден и 
обявен от Общината за зелен парк.

„Силно вярваме, че жителите на 
Бургас имат силите да запазят зеле-
ните си площи и да се включат в из-
граждането на красив, зелен град. 
Ако бюджетът на общината за мо-
мента не позволява изкупуването на 
зелената площ, то предлагаме свое-
то участие като редовни данъкопла-
тци“, завършват организаторите на 
подписката.

Проверка на „Черноморски фар“ 
установи, че в страницата на Общи-
на Бургас е публикуван ПУП-ът за за-
строяване на Зона „Д“.

Чф2 17-18 феВРУаРИ 2020

Н
о

в
и

н
и „Черноморски фар“

Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството откри  вре-
менно преустановената 
процедура за провеждане 
на консултации по изгот-
вения доклад за Екологич-
на оценка (ЕО) на проекта 
за изменение на общия ус-
тройствен план на Община 
Царево.

Крайният срок за про-
веждане на консултациите 
и изразяване на станови-
ще по ЕО е 17:30 часа на 
16 март 2020 година, съоб-
щиха от министерството.

Обхватът на проекта на 
ИОУП е цялата територия 
на община Царево, всички 
13 населени места в нея – 
градовете Царево и Ахто-
пол и 11 села, както и зем-
лищата им.

В община Царево попа-
дат и четири защитени зо-
ни, както и няколко вида 
защитени територии – при-
роден парк „Странджа“, 
резерватите „Силкосия“ и 
„Тисовица“, 3 природни 
забележителности и 8 за-
щитени местности. Минис-

терството на околната 
среда и водите е дало по-
ложителна оценка на До-

клада за степента на въз-
действие на проекта за из-
менение на ОУП върху 

предмета и целите на за-
щитените зони. Това ста-
новище е приложено към 

Доклада за екологична 
оценка.

Всички документи са 
предоставени за достъп в 
срок от 30 дни в сградата 
на Община Царево, всеки 
работен ден от 9.30 часа 
до 17.30 часа. Публикува-
ни са и на електронните 
страници на Министерство 
на регионалното развитие 
и благоустройството и Об-
щина Царево.

Становищата и мнения-
та могат да се депозират 
на място в сградата на Об-
щина Царево, всеки рабо-
тен ден, на факс: 0590/52003 
или електронна поща: 
tsarevo@dir.bg.

След приключване на 
срока за консултации ще 
бъде проведено обществе-
но обсъждане на проекта 
на ИОУП, Доклада за Еко-
логична оценка, Доклада 
за оценка на съвмести-
мостта и всички приложе-
ния към тях.

Общественото обсъжда-
не ще се проведе на 23 
март 2020 година от 17.30 
часа в залата на читалище 
„Георги Кондолов“.

„Черноморски фар“

Враца, Габрово, Бур-
гас, Стара Загора – има 
ВиК, които работят пер-
фектно. Водосборовете 
са им далеч, но въпреки 
това управлението им е 
много добро, с велико-
лепни ръководители. То-
ва съобщи пред bTV ми-
нистърът на околната 
среда и водите Емил Ди-
митров.

На 18 януари правител-
ството обяви, че строи-
телството на водопрово-
да от Белмекен към Пер-
ник ще отнеме 45 дни. 
Към момента са построе-
ни 3 километра от водо-
провода. „Има министри, 
които пряко се грижат за 
строителството, аз съм 
осигурил водата“, съоб-
щи още министърът на 
околната среда и водите.

„Повече няма да вли-
зам в епистоларни корес-
понденции с което и да е 
ВиК, освен с нормалните 
от Враца, Габрово, Бур-
гас – с тях нямам нищо 
против. Но с тези, които 
непрекъснато се чудят 
как някой друг трябва да 
им свърши работата, ня-
ма да се занимавам“, за-
кани се Димитров. 

„Аз съм до водомера на 
язовира, аз съм до водо-
мера на водосбора, това 
са моите задължения, ня-
ма да се занимавам по-
вече с неща, които не са 
ми работа“, допълни той.

ВиК-Бургас 
работи 

перфектно

Бранят Боровата горичка в  
най-големия бургаски комплекс

Започват консултации За иЗменение 
в оуп-а на община царево

емил Димитров: 

„Черноморски фар“

Стоян Александров Шахлар-
ски е роден е през далечната 
1924 година в Пазарджик. 
Както се случва с много  
т.нар. сухоземни младежи, 
романтиката и предизвика-
телствата на морето привли-
чат и него и през 1940 година 
той вече учи във Военномор-
ското училище във Варна. 
Следва обучение във военно-
то училище в София, от което 
излиза с чин мичман през 
1945 година.

Тогава войната още не е 
свършила и неговият випуск е 
изпратен на фронта. Мичман 
II ранг Шахларски служи във 
флота от юни 1945 година. Съ-
щия месец, но на следващата 

година, той е преместен във Воен-
номорска база - Бургас. Животът 
му поема нова посока, след като е 
назначен за командир на минната 
флотилия, която има из-
ключително отговорната 
и трудна задача да из-
чисти морето ни от ко-
варните мини, останали 
от войната. Месеците от 
юли 1946-а до края на 
1948-ма са времето, за 
което се разказва в 
книгата му „Миночисте-
нето на Българското 
Черноморско крайбре-
жие след Втората све-
товна война".

Стоян Шахларски е 
дългогодишен служи-
тел и корабостроител в 
завод „Илия Бояджи-

ев”. В продължение на 17 години е 
старши помощник капитан в БМФ. 
През 1993 година е избран за пред-
седател на бургаската група на ве-

тераните-въз-
питаници на 
ВНВУ – Варна.

Автор е на 
стихосбирката 
„Морето мечта 
с любов жела-
на” и мемоари-
те „Миночисте-
нето на Българ-
ското Черномор-
ско крайбрежие 
след Втората 
световна война".  

Поклонението 
бе в петък, 14 
февруари 2020 
година.

Почина ветеранът от морските войски Стоян Шахларски

внимателно с туршиите
„Черноморски фар“

От 12 анализирани проби туршии, 4 имат 
проблем с качеството, а 2 от тях и с хигие-
ната. Това предупреждават от „Активни по-
требители“.

Изследвани са проби – 7 от кисело зеле 
и 5 от кисели краставички, закупени от тър-
говски обекти и пазари в София с цел про-
верка на хигиената и определяне вида и ко-
личеството на полезните пробиотични бак-
терии в тях.

 Резултатите от теста показват, че в 2 от 
12 проби се установява наличие на коли-
форми. Двете положителни проби са от 
краставици и са напазарувани в насипно 
състояние от бидони.

Общо при 4 проби са отчетени по-ниски 
стойности на лактобактериите. Това се 
дължи на непротекла правилно фермента-
ция или направо на отсъствие на такава, 
защото производителите са мариновали 
съответните продукти и не са имали жела-
ние да чакат да протече ферментация.

Проблеми с ферментацията се установя-
ват при повечето проби с краставици – при 
3 от общо 5. При зелето само при една от 7 
проби има подобно затруднение.

Като цяло резултатите от това тестване 
на качеството на туршиите, посредством 
преброяване на полезните лактобактерии, 
са по-добри от обичайните ни тестове, въ-
преки че имаме поне 4 продукта, където 
малкият брой бактерии сочи непротекла 
ферментация. От друга страна, са налични 
две проби зеле, където числеността на бак-
териите надхвърля 100 милиона клетки/мл, 
стойности, сравними с тези на пробиотици-
те в киселото мляко. Това показва, че ня-
кои производители се стремят да произ-
веждат качествена туршия, докато други са 
бързали да изкарат просто някакъв про-
дукт на пазара. 

Българска метъл банда редовно почиства горичката след концерт в 
Бургас
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).
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С бързи темпове върви изграждането на новата бургаска 
библиотека, която се намира на мястото на бившата Нем-
ска болница. Вече е готов първият етаж, видя репортер на 
„Черноморски фар“. 

Стартът на строежа бе даден през август миналата годи-
на и се очаква до началото на следващата новия дом на кни-
гите да е готов. 

В сградата ще има модерна библиотека, която ще обслужва 
целия фонд на библиотека „Пейо К. Яворов“. В момента библиотеката е разположена в 4 
отделни сгради, които са отдалечени една от друга.

Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Тя обхваща всич-
ки слоеве на населението от всички възрастови групи в Бургас и Бургаска област, работи 
активно за привличане на младите хора за читатели – главно ученици, студенти и млади 
специалисти. Предвидено е закупуване на ново обзавеждане за всички зали, читални и ка-
бинети, което ще даде възможност за пълноценното изпълнение на предвидените функ-
ции.

Проектът е на стойност малко над 8 милиона лева и се реализира с европейско финан-
сиране и с 50% участие на Община Бургас.

Успоредно с това ще бъде благоустроен и районът около улиците „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, „Оборище“ и „Средна гора“.

преброяват официално 
земеделските стопанства

Четирима в спор за главен 
архитект на Бургас

Силвия ШатЪРОВа

Четирима са кандида-
тите за главен архитект 
на Бургас. Те са подали 
своите документи в петък 
следобед, в последния 
възможен срок, научи 
„Черноморски фар“. Как-
то преди дни писахме, 
най-вероятните кандида-
ти - арх. Димитър Георги-
ев и арх. Никола Ликома-
нов са сред официалните 
претенденти, арх. Емил 
Бурулянов също е подал 
своята кандидатура. В пе-
тък той бе забелязан от 
репортер на вестника ми-
нути след подаването на 
документи. В надпрева-
рата влиза и арх. Свилен 
Добрев, който е бил архи-
тект на Община  

Поморие.
От тук нататък следва 

дълга процедура по избо-

ра на първия в градоу-
стройството на Бургас.

Настоящият конкурс ще 

се състои от няколко ета-
па, подаване на докумен-
ти, писмен тест и пред-

ставяне на писмена кон-
цепция как виждат бъде-
щето развитие на Бургас. 

Следва представянето й 
пред седемчленна коми-
сия.

Топ светила влизат в 
нея. Журито ще е с пред-
седател арх. Здравко 
Здравков - главен архи-
тект на София, поканени 
са още арх. Николай Ба-
ровски - председател на 
Камарата на архитектите 
в България, проф д-р арх. 
Тодор Булев - председа-
тел на Съюза на архите-
ктите в България, доц. Ди-
мо Колибаров - директор 
на НХА-Бургас, в комиси-
ята ще влязат още арх. 
Петър Статев - председа-
тел на Комисията по ус-
тройство на територията 
в Общинския съвет и два-
ма представители на Об-
щинска администрация.

Имена в средите 
влизат в битката

Арх. Димитър Георгиев Арх. Никола Ликоманов Арх. Емил Бурулянов

фо то ре пор тер - културни проекти 

Дона мИтеВа

Официалното преброя-
ване на земеделските сто-
панства ще се проведе та-
зи година. То ще стартира 
от началото на септември 
и ще продължи до 18 де-
кември. Миналата година 
бе извършено пробно та-
кова, като от нашата об-
ласт бе извършено в Бур-
гас, комплекс „Изгрев" (из-
вадково) и изчерпателно в 
село Черково, община Кар-
нобат. 

Очаква се затягане на 
мерките за контрол над 
селските стопанства. 
Предвижда се въвеждане-
то на целогодишен монито-
ринг на площите, който да 

се извършва с поредица от 
сателитни снимки. Целта 
на кадрите е да показват  
дали заявените култури ре-
ално са засети и се обра-
ботват. Това обаче се оч-
аква да се случи най-рано 
от 2022 година.

Досега контролът се из-
вършваше единствено 
чрез проверка на място, 
уточниха от земеделското 
министерство.

Данните на земеделско-
то министерството сочат, 
че в Бургаска област се от-
глеждат 9,7% от овцете в 
страната. Това нарежда 
региона на второ място 
след Благоевградска об-
ласт. За сметка на това 
пък сме на първо място в 

страната по производство 
на овче мляко. 

Последните години се 
увеличават и площите, за-
ети със зеленчукови култу-
ри в Бургаско с близо два 
пъти и половина. Трайните  
насаждения нарастват с 
около 10%. Областта е тра-
диционен производител на 
зърнени и маслодайни кул-
тури.  През миналата годи-
на 86% от обработваемата 
земя е заета с тях. В Бурга-
ско се намират близо 16% 
от всички площи с техниче-
ски култури в страната.

Данните бяха изнесени 
от заместник-министър Ло-
зана Василева по време 
на срещата й със земедел-
ските стопани от региона.

Кукери прогониха злото 
от Меден рудник

„Черноморски фар“

Кукери изгониха злите си-
ли от бургаския комплекс 
„Меден рудник“. Ритуалът 
стартира с шествие от дома 
на Царя на кукерите на ули-
ца „Петко войвода" № 18. 

Първият обреден момент в 
кукерския обичай е обхож-
дането на домовете с поже-
лания за здраве, плодоро-
дие и благополучие.

Според народните вярва-
ния чрез специални магиче-
ски танци и страшни маски 

кукерите прогонват злите 
духове и орисници, за да 
има богата реколта през го-
дината. Във всеки дом куке-
рите изпълняват различни 
битови и комични сценки.

Малко по-късно, на кръс-
товището на улица „Коопе-
ратор" и улица „Петрова ни-
ва", в близост до бившото 
опитно поле, бе дадено на-
чалото на концерт с участи-
ето на народните изпълни-
тели Жечка Сланинкова, 
Ваня Дженезова, Яна Бию-
кова, Евгени Янчев и Димо 
Добрев.

След това кукерската гру-
па насочи звънтящото шест-
вие към мястото за „посев" - 
улица „Кооператор" и улица 
„Петрова нива".

Вторият основен момент 
бе обредното заораване и 
засяване, където централна 
фигура е Царят на кукерите. 
Тук се избира и цар за след-
ващата година.

Идеята на кукерска група 
„Козият рог" е младите хора 
да продължават традицията 
по пресъздаване на кукер-
ския обичай и да съхраня-
ват фолклорното наслед-
ство.
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Дона МИТЕВА

Новините около раз-
пространението на коро-
навируса са динамични 
и противоречиви. Засега 
акцентът е върху здрав-
ния проблем и овладява-
нето на заболяването. 

Броят на новите случаи 
от китайската коронави-
русна епидемия спад-
на за трети пореден ден, 
предаде АФП.

Шефът на Световната 
здравна организация 
обаче предупреди, че е 
"невъзможно" да се пред-
види как ще се развие 
епидемията.

Същевременно иконо-
мическите аспекти на за-
боляването вече се ко-
ментират и то не едноз-
начно. Докато едни виж-
дат проблеми с доставки-
те на евтини стоки и за-
готовки от Китай, други 
пък използват затишието 
в голямата икономика, за 
да привлекат инвестиции 
и заместят китайско про-
изводство с родно.

Бургазлии подготвяха 
делегация

Бургаски бизнесме-
ни подготвяха делега-
ция, която да гостува в 
китайския град Ухан. На 
свое заседание преди 
дни Изпълнителният съ-
вет на Бургаската търгов-
ско-промишлена палата 
реши, че ще се изчака по-

благоприятен момент за 
посещението на бургаз-
лии в този китайски град. 
„Имахме покана вече – 
писмо от домакините, ко-
ито ни уведомяват, че са 
готови да ни организират 
визи“, коментира предсе-
дателят на БсТПП инж. 
Цанко Иванов. По него-
ви думи, и желаещи от 
членовете на палатата да 
посетят далечния град не 
липсват. Но на този етап 
заради коварната болест 
спира всичко.

В края на миналата го-
дина в БсТПП посрещ-
наха делегация от Ухан, 
която проведе не само 
опознавателни срещи, 
но имаше и двустранни 
такива, където се комен-
тираха конкретни отно-
шения. Бургас поддържа 
връзка с този град, след 
като през 2018 година 
Търговско-промишлената 
палата подписа меморан-
дум за сътрудничество и 
международна търговия 
с градския съвет в китай-
ския мегаполис.

„При посещението на 
делегацията от Ухан при 
нас в БсТПП бе коменти-
рана възможността всяка 
седмица да пътува влак 
от Бургас до Ухан и обра-
тно, който да транспорти-
ра стоки в двете посоки“, 
припомни инж. Иванов. 
Той поясни, че става 
дума за транспорт на сто-
ки към Китай не само от 
региона, но и от цялата 
страна, а защо не и от съ-
седни нам държави.

Принципно има бур-
гаски фирми, които са 
в преки търговски отно-
шения с различни градо-
ве на Китай, без значе-
ние дали са членове на 
БсТПП или друга орга-
низация.

Търговските 
отношения

Бургазлията Констан-
тин Бачийски, който уп-
равлява успешно между-
народен бизнес, комен-
тира ситуацията с коро-

навируса, подчертавай-
ки първо това, че няма 
как да не се отрази на 
бизнеса заради тотална-
та глобализация на вери-
гите за доставки. Освен 
това, много голяма част 
от стоките, които се про-
дават в България, са внос 
от Китай. В почти всяка 
една индустрия има ки-
тайска следа.

„Китайската Нова го-
дина бе на 25 януари. 
Китайците почиваха една 
седмица по-рано и една 
седмица по-късно. Това 
означава, че почти всич-
ки фабрики в тази част на 
Азия, които произвеждат 
по-голяма част от про-
дукцията в света в мо-
мента, бяха затворени. 
След това правителство-
то удължи до 10 февруари 
ваканцията. А в района 
на Ухан те останаха за-
творени до 16 февруари 
включително, евентуално 
ако срокът не бъде удъл-
жен. Така че има нару-
шен ритъм във всяка една 
индустрия. За бизнеса е 
много важно какво ще се 
случва в следващите ня-
колко седмици. Сега сме 
на кръстопът, от който за-
виси колко дълбока следа 
ще остави върху светов-
ната икономика. Ако се 
овладее разпростране-
нието на заболяването и 
всички фабрики започнат 

да работят, може би няма 
да има чак толкова голям 
ефект върху икономиката, 
но ако продължи седмици 
на ред да има затворени 
фабрики – това много би 
нарушило производство-
то, веригите за доставки, 
международната търго-
вия и вноса“, коментира 
Бачийски и допълни, че се 
удря и до известна степен 
и по туризма, защото сега 
хората отбягват да пла-
нират пътувания и избяг-
ват места с големи струп-
вания на хора. Отменят 
се и някои международ-
ни събития и изложения 
или пък се пренасочват 
за други дати.

Много показателен за 
икономическото състо-
яние е индексът, който 
показва броя на товари-
те и свободния капаци-
тет на корабите, които но-
сят товари. „Тази седми-
ца индексът удари 17-го-
дишен минимум. А той е 
индикатор на състояние-
то на световната иконо-
мика. Дори при кризата 
от 2008 година бе една 

идея по-висок, отколкото 
тази седмица“, даде при-
мер Бачийски.

Модни брандове 
търсят спешно 
шивашки цехове в 
Източна Европа

От друга страна, от кри-
зата се възползват пък 
производители от други 
части на света, включи-
телно и от Европа, както и 
наши, които имат повече 
поръчки и повече работа. 
По думите на Бачийски, 
в модната индустрия, ня-
кои от големите брандо-
ве, които шият в Азия, са 
започнали да търсят из-
пълнители на поръчки-
те си в Източна Европа 
и Турция.

От България се изнасят 
за Китай основно сурови-
ни, селскостопанска про-
дукция в суров вид или в 
полупреработен, които се 
използват в китайската 
хранително-вкусова про-
мишленост. Също се из-
насят и вина, машини за 
производство на авточа-
сти и др.

Най-вероятно пикът на 
заразата с новия корона-
вирус ще бъде в средата 
или края на февруари, ко-
ментира пред bTV посла-
никът на Китай у нас Дун 
Сяодзюн, позовавайки 
се на експерти. По думи-
те му мерките в страната 
вече дават резултат.

На въпрос дали коро-
навирусът ще се отрази 
на китайската икономи-
ка, посланикът заяви, че 
ще има такова негатив-
но влияние, но то ще е 
за кратко. Какъв ще бъде 
ефектът и колко силен ще 
е той, зависи от развити-
ето на епидемията и ре-
зултатите на предприети-
те мерки.

Чф4 Тема на деня17-18 ФЕВРУАРИ 2020

Коронавирусът замрази гостуване 
на бургаски бизнес в Ухан4 Обсъжданият вариант 

за влак дотам също 
отива във фризера

4 Предприемачи чакат 
фабриките в Китай да 
заработят

ОБЯВА
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Зонта клуб 

Бургас" на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо съ-
брание на 04 април 2020 година от 10 часа в кафе Милано гр. Бургас 
ж.к. Братя Миладинови бл.148 партер, при следния дневен ред: 

1. Годишен доклад за дейността на сдружението. 
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет на сдру-

жението. 
3. Разни. 
При липса на кворум на основание член 27 ЗЮЛНЦ общото съ-

брание ще се проведе същия ден от 11 часа, на същото място и 
при същия дневен ред.

При невъзможност да се присъства лично е задължително пре-
доставяне на пълномощно на член, присъстващ на събранието.

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35
0878 424 698
www.faragency.bg

Архивни кадри от посещението на китайската делегация от Ухан в Бургаската 
търговско-промишлена палата миналата година
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Отчет за 2019 година, по 
изпълнението на “Програма 
за намаляване на нивата на 
фини прахови частици в ат-
мосферния въздух и достига-
не на установените норми за 
вредни вещества на територи-
ята на община Айтос“, внася 
кметът Васил Едрев на февру-
арското заседание на Общин-
ски  съвет - Айтос. Програма-
та, с период на действие 2018 
– 2022 година, е приета с Ре-
шение на Общинския съвет.

На първо място, посочени 
са дейностите на Общинска-
та администрация за пови-
шаване на енергийната ефек-
тивност. Става ясно, че всич-
ки жилищни сгради, въведени 
в експлоатация през минала-
та година, притежават серти-
фикат за проектни енергий-
ни характеристики. Прилага 
се административна и техни-
ческа помощ при участие на 
собствениците на жилищни 
сгради в проекти, финанси-
рани от национални и евро-
пейски програми. До момен-
та общо шест многофамилни 
жилищни сгради, с 216 апар-
тамента в града са санира-
ни и въведени в експлоата-
ция. Сключени са 50 договора 
между Община Айтос и сдру-

жения на собствениците, кан-
дидати по Националната про-
грама за енергийна ефектив-
ност, в очакване на финанси-
ране. На интернет сайта на 
общината се публикува акту-
ална информация за възмож-
ностите и реда за подобрява-
не енергийната ефективност 
на сградите.

В общинските сгради са из-
вършени енергийни одити на 
водогрейните котли и клима-
тични инсталации. Извършено 
е и замерване на моментните 
параметри на димните газове, 

с цел установяване ефектив-
ността на горивния процес и 
работата на всеки един от ко-
тлите. Приложени са енергос-
пестяващи мерки при ремон-
ти и обновяване на общински 
сгради. В рамките на проект 
„Текущ ремонт на сградите на 
община Айтос и второстепен-
ните й разпоредители с бю-
джетни средства през 2019 го-
дина” са извършени дейности 
по ремонт и обновяване на 
сгради на общинската адми-
нистрация; здравните кабине-
ти в селата на община Айтос; 
сгради на Дирекция „КОВЗС” 
при Община Айтос; Дом за 
стари хора – град Айтос; осно-
вен ремонт на Автогара – Ай-
тос; реконструкция и разши-
рение на Спортна зала.

Поддържа се система за 
ежегодна актуализация на 
изразходваните количества 
горива за битово отопление. 
Почистват се основните пътни 
артерии от натрупания прах, а 
чистотата на уличната мрежа 
се поддържа в добро състоя-
ние от „Астон Сервиз” ООД, 
съгласно договор за услуга. 

През 2019 година с Решение 
на Общински съвет – Айтос и 
Решение на ОС „Сдружение 
управление на отпадъците – 
регион Бургас” е дадено съ-

гласие за закупуване на ав-
томобил за почистване и ми-
ене на уличната мрежа в гра-
да. Средствата са от натру-
паните  отчисления по чл.64 
от ЗУО. Обявена е процеду-
ра за обществена поръчка за 
доставка на „Многофункцио-
нален автомобил с метачно 
устройство, смукател, смето-
събиращ бункер, окомплекто-
ван с прикачни съоръжения: 
маркуч за засмукване на лис-
та, водоноска с миячна систе-
ма и др”.

Приета е общинска наред-
ба за опазване на обществе-
ния ред в община Айтос. Из-
вършва се постоянен контрол 
от страна на общинската ад-
министрация за спазване на 
въведените разпоредби. Пре-
даването на всеки строителен 
обект се предхожда от щател-
но почистване на строителна-
та площадка и прилежащите 
площи. При изпълнението на 
дейности за ремонт и строи-
телство се предприемат мер-
ки да не се допуска замърся-
ване на прилежащите площи 
и територии, водещо до уве-
личаване на пътния нанос или 
ветрово запрашаване.

Ежегодно се извършват 
дейности за поддръжка на 

общинските пътища и улична-
та мрежа в населените мес-
та, заложени в капиталовата 
програма на общината. През 
2019 година са извършени 
дейности по цялостното обно-
вяване, ремонт и поддържа-
не на улични и тротоарни на-
стилки по проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на улич-
на мрежа на територията на 
община Айтос“. В обхвата на 
проекта за миналата година 
са включени улиците: „Пана-
йот Волов”, „Васил Левски”, 

„Стефан Караджа” и  „Стан-
ционна“. Положена е асфал-
това настилка на 21 768  кв. 
м и тротоарна настилка - на  
12 900 кв. м.

През 2019 година по про-
ект „Реконструкция и рехаби-
литация на улични настилки 
в населените места: с. Чер-
на могила, с. Черноград и с. 
Тополица, община Айтос“ са 
подменени съществуващи-
те бордюри с нови и е по-
ложена нова асфалтова на-
стилка на 11 610 кв. м. Пред-
стои обновяването на  улици-
те „Паскал Янакиев“, „Димчо 
Карагьозов“, „Цар Освободи-
тел“ и др.

Ежегодно със средства от 
общинския бюджет се извърш-

ват дейности по благоустрой-
ство на крайпътните и меж-
дублоковите пространства и 
поддържане на териториите, 
определени за зелени площи 
с цел ликвидиране на потен-
циални източници на прахо-
ви емисии. В рамките на тези 
средства всяка година се из-
вършва косене на тревните 
площи и събиране на окосена 
трева; засаждане на дървета 
и храсти; поддържане на цвет-
ни композиции; премахване 
на сухи дървета по заповеди 
и аварийно; резитба на клони 
и оформяне на корони.

През 2019 година е реали-
зиран проект „Изграждане 
и възстановяване на зони за 
обществен отдих в лесопарк 
„Славеева река“ - град Айтос“. 
По инициативата на гражда-
ни бяха засадени млади дръв-
чета в лесопарка. Изпълнен 
беше и проект „Озеленяване 
и възстановяване на зона за 
отдих с детски кът в град Ай-
тос, община Айтос“ (градин-
ката пред Държавно горско 
стопанство - Айтос). На ули-
ците „Панайот Волов”, „Геор-
ги Тихолов”, „Стефан Кара-
джа“ и „Димитър Зехирев“ на 
мястото на старите, изсъхна-
ли и опасни дървета са заса-
дени  млади дръвчета.

Изготвени са проекти за 
благоустрояване на градска 
градина в УПИ I, кв.63, гр. Ай-
тос и основен ремонт, рекон-
струкция и разширение на 
Зоопарка в Лесопарк - град 
Айтос.

При провеждане на об-
ществени поръчки, търгове за 
транспортни услуги и закупу-
ване на транспортни средства 
за общински нужди се въвеж-
дат задължителните изисква-
ния към превозните средства, 
които да отговарят на евро-
пейската нормативна уред-
ба за вредни емисии от дви-
гателите.

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община айтОс
с ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мес-
тни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДсК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОс-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Грижата за по-чист  
въздух в община Айтос
Кметът внася отчет по Програмата 
за намаляване на нивата на фини 
прахови частици 



Официален празник за 
ПГСС „Златна нива” - град 
Айтос е 14 февруари - Де-
нят на свети Трифон Заре-
зан, който традиционно учи-
тели и ученици отбелязват с 
ритуал за зарязване на учи-
лищното лозе. Тази годи-
на Професионалната гимна-
зия по селско стопанство в 
град Айтос има още един го-
лям празник  - единствено-
то професионално училище 
в града ще празнува 110-го-
дишен юбилей. 

И тази година, ПГСС „Злат-
на нива” празнува своя про-
фесионален празник Трифон 

Зарезан с много настроение, 
с вяра и надежда за плодо-
родна година. Ръководство-
то, преподавателите и въз-
питаниците на училището 
участваха в традиционния 
ритуал за зарязване на лозя-
та, благославяйки за здраве 
и берекет. Хора и празнични 
усмивки, много изненади и 
пожелания съпътстваха учи-
лищния празник.

Голяма радост и гордост 
за празника на гимназията 
беше спечелената награда от 
младия художник Емил Фи-
липов, който завоюва първо 
място на Националния кон-
курс за рисунка - Сунгурла-
ре `2020, посветен на Три-
фон Зарезан.

Дълга и богата е история-
та на ПГСС „Златна нива” - 
Айтос. Учебното заведение 
е създадено през 1910 годи-
на като Нисше земеделско 
училище, и преустроено в 
Средно девическо земедел-
ско училище с прием на де-
войки през 1921 година. То-
гава възпитаниците му има-
ли петгодишен курс на обу-
чение. По ред причини, през 
1934 година училището се за-
крива. Но само година по-
късно е възстановено като 
Специално девическо земе-
делско домакинско училище 
с двугодишен курс на обуче-
ние и приемен ценз - завър-
шен девети клас.

Трансформациите са мно-

го, следваща-
та е през 1936 
година кога-
то училището 
вече е Сред-
но девическо 
земеделско 
домакинско, 
с тригодишен 

курс на обучение. През учеб-
ната 1948-49 година учили-
щето става земеделска гим-
назия, където са се подгот-
вяли средни кадри по поле-
въдство и животновъдство. 
Курсът на обучение е 4 годи-
ни, а приемният ценз - сед-
ми клас.

На 2 ноември 1949 година, 
на заседание на Народното 
събрание се приема Указ No: 
8013,  според който Земедел-
ската гимназия в град Айтос 
приема името „Георги Дими-
тров”. Три години по-късно, 
през 1952 година се извърш-
ва ново трансформиране на 
учебното заведение - то вече 
е Селскостопански техникум 

по полевъдство и животно-
въдство. Курсът на обуче-
ние е 4 години, а придобита-
та квалификация - „Полевъд 
- тракторист“ и „Животновъд 
- тракторист“.

През учебната 1977-1978 го-
дина към техникума е откри-
то СПТУ с тригодишен курс 
на обучение и специалност 
„Механизатор - растение-
въд“, а през 1981 - 1982 годи-
на - „Механизатор-животно-
въд“. С въвеждането на но-
вата учебна програма през 
1983-84 година в техникума е 
разкрит УПК с две специал-
ности: „Механизатор - расте-
ниевъд“ и „Механизатор - жи-
вотновъд“, от 1985-86 година и 
„Оператор в хранително-вку-
совата промишленост“.

От 2002 година техникумът 
е Професионална гимназия 
по селско стопанство и полу-
чава името „Златна нива”. В 
нея се обучават ученици със 
седем професии: „Техник - 
животновъд“, „Техник - рас-

тениевъд“, „Фермер“, „Тех-
ник - озеленител“, „Органи-
затор на туристическа агент-
ска дейност“, „Икономист“ и 
„Ветеринарен техник“. С но-
вата учебна програма, сега 
приемът е от седми клас, раз-

крити са и нови специално-
сти - „Туризъм“, „Икономика“, 
„Озеленител“. От 2005 година 
директор на ПГСС „Златна 
нива” е Таню Чакъров.

Училището има богата ма-
териалната база. Разпола-
га със земеделски земи, 17 
специализирани кабинета, 3 
компютърни кабинета, 6 ра-
ботилници и спортна база - 
стадион с лекоатлетическа 
писта и спортна зала. Во-
дачите на МПС се обучават 
на специален полигон. В по-
мощ на учители и ученици е 
училищната библиотека, ко-
ято разполага с над 12000 
тома. За провеждането на 
културни мероприятия слу-

жи многофункционалната ак-
това зала.

В следващите си броеве, 
вестник „Народен прия-
тел“ ще ви информира как 
ще бъде отбелязана зна-
чимата годишнина.
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празник на ПГСС „Златна нива“

Във връзка с провежда-
нето на частични избори 
за кмет на Кметство село 
Карагеоргиево, община 
Айтос, кметът Васил Ед-
рев предлага на Общин-
ски съвет - Айтос да из-
бере временно изпълня-
ващи длъжността кмет на 
кметство Карагеоргиево.

Предложението е, вре-
менно кмет на Карагеор-

гиево да бъде Радомирка 
Костадинова Иванова – 
главен специалист ГРАО 
в Кметство - село Кара-
георгиево.

Ако бъде избрана от 
местния парламент, Ива-
нова ще бъде на длъж-
ността до полагането на 
клетва от новоизбрания 
кмет.

НП

Гласуват нов състав  
на местната комисия

Избират в.и.д. кмет на 
село Карагеоргиево

по Закона за уреждане правата на граждани 
с многогодишни жилищноспестовни влогове
Пето заседание за ман-

дата ще проведе Общински 
съвет - Айтос на 24 февру-
ари тази година. Важно за 
гражданите на община Ай-
тос е да знаят, че съветни-
ците ще избират и гласуват 
нов състав на местната ко-
мисия по ЗУПГМЖСВ. 

Изпълнителният директор 
на Националния компенса-
ционен жилищен фонд при 
Министерски съвет, в пис-
мо до Общински съвет - Ай-
тос настоява „да бъде оп-
ределен своевременно нов 
състав на местната комисия 
при Община Айтос, предвид 
социалната значимост на 
Закона за уреждане пра-
вата на граждани с много-
годишни жилищноспестов-
ни влогове.” Според Зако-
на, местната комисия тряб-
ва да бъде в състав от 5 до 
9 членове -  представители 
на Общинския съвет, Общи-
ната и организацията, пред-

ставляваща гражданите с 
жилищни нужди.

 Досега действаща-
та комисия е била с петима 
членове, председателят на 
ОбС- Айтос Красимир Ен-
чев, който внася докладна-
та записка, предлага и но-
вият състав да е петчленен. 

След съгласуване с кмета 
на общината Васил Едрев 
са посочени и конкретни 
имена от Общинската адми-
нистрация за представите-
ли в комисията.

От предложението на 
председателя става ясно, 
че представителите на ад-

министрацията в комисия-
та са двама, един е предста-
вителят на лицата, правои-
мащи по ЗУПГМЖСВ. Пред-
стои местният парламент да 
посочи двама общински съ-
ветници, за да бъде попъл-
нен съставът.

НП

Сградата на училището преди... ...И днес

Училищният празник - 2020 година

Възпитаникът на ПГСС „Златна нива” Емил Фи-
липов с наградата

На излет - възпитаници и преподаватели на Средно девическо 
земеделско училище - град Айтос

Община айтос
Военен клуб - айтос

По повод 147 години от гибелта на Васил Левски, Об-
щина Айтос и Военен клуб - Айтос Ви канят на среща 
със Стефан Караиванов - потомък на Левски от Кар-
лово, който ще представи пред айтозлии новата си книга 
„Васил Левски, по спомени на Васил  Караиванов, пър-
ви братовчед на Апостола”, на 20 февруари, от 17.30 
часа в салона на Военен клуб - Айтос.

ОбяВА
ЗПКУ Единство” - град Айтос дава под наем склад  

(620 кв. м), който се намира в Стопански двор - град Ай-
тос. Сградата има ток и вода.

За повече информация, тел. 0897 757 777.

През 2020 година 
ще чества  
110-годишнина 



(Исторически бележки)1

Петър ПАНЧЕВ – краевед 
богословска редакция: Цвета 
УЗУНОВА – библиотекар в  
Рб „Пейо яворов“ - бургас

В град Айтос църковен храм 
е имало още преди Освобожде-
нието на България. Патриотично 
настроени местни граждани, пре-
димно занаятчии, са инициатори 
за неговото построяване. Идеята 
им дал хаджи Петър Кюсето от 
Котел, който имал стада овце в 
Айтоското поле и често ги посе-
щавал. Той вложил и значителна 
сума пари за построяването на 
църквата и на училището до нея. 
Мястото за църква и училище е 
отстъпено от Дяко Димов, баща 
на първия екзархийски свещеник 
в Айтос, Апостол Дяков. 

В „Опис на недвижимите имо-
ти и принадлежности“, запазен в 
Държавен архив – Бургас, е запи-
сано следното: Недвижими имо-
ти 1. Една църква, изградена през 
1844 година с пространство 253 
кв. м и дворно място 1789 кв. м, 
1 камбанария, 4 стаи в църковния 
двор, 2 дюкяна, 1 къща, 1 кория 
с пасбище от 4079 уврата в мест-
ността Кара пелит корусу, ниви 
в местностите Пирненски бахчи, 
Мангалята, Кумлука, Ченге чаля, 
Баир баглар, 881 уврата кория и 
2198 уврата мера (пасбище).

По сведения на Янка Табако-
ва, дългогодишна учителка в град 
Бургас, внучка на Апостол Дяков 
- чувала съпругата на отец Апос-
тол Дяков, презвитера Яна, да 
казва пред събралите се жени 
след църковна служба: „Аз съм 
виждала Васил Левски. Той но-
щува у нас и на другия ден, беше 
празник, пя в църквата. Беше рус, 
висок, строен“. 

Във връзка с това събитие на 
сградата на църковния храм е по-
ставена паметна плоча.

В старата църква преди Осво-
бождението е служил отец Ди-
митър Станчев от град Калофер. 
След Априлското въстание в края 
на 1876 година той е убит от чер-
кези на моста „Таш кюпрю“ меж-
ду Пирне и Айтос. В молба до На-
родното събрание, Нейка Иконо-
мова иска да й се отпусне пенсия 
„като съпруга на иконом Димитър 
Станчев – агитатор на въстание-
то в Айтоско“.

След отец Димитър Станчев в 
църквата служи Апостол Дяков, 
чийто гроб се намира в двора 
на църквата, ограден с метална 
ограда. След тяхното служение, 
през айтоския църковен храм 
преминават десетки верни слу-
жители на Българската право-
славна църква.

Свещеноиконом Константин 
Христов е роден в с. Енина (Ка-
занлъшко) на 24 март 1862 годи-
на. Син е на бедни родители, ко-
ито не можели да го издържат 
изцяло и в свободното си време 
слугувал, за да си достави не-
обходимите училищни потреби. 

Дядо му оценил ревността му и 
спомогнал за издръжката да за-
върши IV отделение. След това 
Блаженопочившият митрополит 
Иларион Макариополски го под-
стригал за четец и певец и го 
произвел в протодяконски чин. 
През 1880 година издържал из-
пит  и получил свидетелство за 
учителска способност от Дирек-
цията на Народното просвеще-
ние. През 1881 година учителства 
в град Айтос. На 25 март 1887 го-
дина е бил ръкоположен за све-
щеник в Айтос, по-късно е назна-
чен за архиерейски наместник. 
През 1897 година е произведен 
от Светия Синод за протойерей 
с офикия и назначен като архи-
ерейски наместник в Бургас. От 
архивните единици се свидетел-

ства за усърдното му и достойно 
служение – обединител на разно-
родното население и деен участ-
ник за доизграждането на кате-
дралния храм „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Бургас. Развил кни-
жовна дейност като оставил по-
учителни слова и написал много 
статии в религиозни списания. 
Подарил 98 тома книги от лична-
та си библиотека на храма.

Иван Коларов е роден през 
1856 година в Айтос. През годи-
ните 1872-1876 е бил учител в гра-
да, а през 1878-1984 в Бургас. От 
1892 година е църковен певец и 
свещеник в Бургас, където уми-
ра през 1924 година.

Драган п. Райков е роден през 
1872 година в Котел. Завършил е 
Самоковското богословско учи-
лище и е бил енорийски свеще-
ник в Айтос през годините 1904-
1909.

Протойерей Димитър п. Петров 
е роден през 1880 година в Елхов-
ско. Бил е енорийски свещеник 
в Айтос през годините 1907-1925. 
Умира през 1925 година.

Атанас Андонов е роден през 
1868 година. Бил е учител във 
Вресово, Айтос, Сунгурларе, Ас-
парухово. От 1898 година е све-
щеник в Равнец, Черноград, Пе-
щерско, Айтос.

Протойерей Алексей Теодоров 
Макарин е роден през 1873 годи-
на в град Вологда, Русия. През 
периода 1920-1924 година е учи-

тел в Пловдивската духовна се-
минария. От 1925 година до 1951 
година е енорийски свещеник и 
архиерейски наместник в Айтос. 
Многократно е награждаван за 
безукорна служба в името на 
Бога. Почива през 1953 година.

Иван п. Димитров Вълчев е ро-
ден през 1886 година в Бунар-Хи-
сар, Източна Тракия. Следва в 
Цариградската духовна семина-
рия. През 1913 година се устано-
вява в град Айтос на улица „Бу-
нар-Хисар“. Притежавал е при-
ятен тембър на гласа, владеел 
отлично източното и западното 
църковно пеене и е бил назна-
чен за църковен певец и делово-

дител. Служил в църквата до 1951 
година докато се пенсионира. 
Умира в Айтос на 6.VI. 1953 г. 

Протойерей Петър Д. Кипри-
лов е роден през 1851 година в 
с. Пирок, Лозенградско. Учил в 
Лозенград и Малко Търново. Бил 
е учител в Лозенградско и в с. 
Сърмашик, Малкотърновско. Съ-
провождал е Васил Левски при 
обиколката му в Лозенградско. За 
участие в подготовката на Прео-
браженското въстание през 1903 
година е осъден на 101 години 
затвор и жестоко измъчван, по-
късно достига амнистия. През 
1913 година се установява в Ай-
тос. Бил е енорийски свещеник в 

Средец, Вресо-
во, Черноград. 
От 1929 година 
е протойерей. 
Награждаван е 
с орден от цар 
Борис III. Бил е 
почетен предсе-
дател на тракий-
ското дружество в Айтос.

Свещеник Климент п. Танев 
Желязков е роден в Айтос. За-
вършва Софийската духовна се-
минария и Духовната академия в 
София. След завършването слу-
жи в Тополовград, Айтос и с. Ка-
раново, а по-късно - в квартал 
„Изгрев“ – Бургас.

Свещ. ик. Рачо Николов По-
пов е роден през 1902 година в 
с. Надър (дн. Преображенци). 
През 1922 година завършва све-
щеническо училище при Бачков-
ската света обител и от 1926 го-
дина служи в с. Пещерско и На-
дър. От 1952 година става член-
съветник при Екзархийския съ-
вет на Сливенската митрополия. 
През 1954 година служи в Айтос, 
като от 1957 година става пред-
седател на църковното настоя-
телство. 

Свещеник Кирил Стоев Колев 
е роден през 1907 година в с. Бо-
лярово, Елховско. От 1931 годи-
на служи в Черноград, а от 1964 
година - в Айтос.

Протойерей Георги Фотев Бер-
беров е завършил Пловдивска-
та семинария и Софийската ду-
ховна академия. От 1937 година 
служи в Айтос, където продъл-
жително време е и архиерейски 
наместник. 

През последните години в хра-
ма са служили и баща и син отец 
Тодор и отец Иван. Днес, архие-
рейски наместник в Айтос е отец 
Ромил Негозов, под чието ръко-
водство и със съдействието на 
Сливенския митрополит Иоани-
кий и с финансовата подкрепа 
на родолюбиви българи и актив-
ното участие на местното насе-
ление са изградени православ-
ните храмове в селата Пирне и 
Руен и се строи църковен храм 
в с. Дрянковец. Негово дело е и 
параклисът в лесопарк „Славее-
ва река“ край Айтос. 

На освещаването на храма 
в с. Руен присъства президен-
тът на Република България Ру-
мен Радев.
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Денят на виното и любовта е патронен 
празник на ПГСС „Златна нива“

Айтоските свещеници през годините
Църковен храм „Св. Вмчк Димитрий Солунски ×удотворец“ в град Айтос

1 Биографичните данни са извле-
чени от Държавен архив – Бур-
гас, фонд 436К „Бургаско архи-
ерейско наместничество“.

Храмът преди... ...и днес

Иконостасът Старата църковна чешма

Урок по вероучение с деца от Айтос

Свещеник Пейо (Петър) Киприлов

П О К а н а
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, 

ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община 
Айтос, свиквам ПЕтОтО ЗасЕДаниЕ на Общински съвет Ай-
тос, което ще се проведе на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 
9:30 ч. в заседателната зала на Община айтос, при след-
ния проект за 

Д н Е В Е н   Р Е Д :
1. Докладна записка с вх.№ОбС-70/07.02.2020 г. от Красимир 

Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно опреде-
ляне нов състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

2. Предложение с вх.№ОбС-71/07.02.2020 г. от Красимир 
Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет 
за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос-Авто-
транспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2019 год.

3. Докладна записка с вх.№ОбС-96/13.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на струк-
тура на Общинска администрация на Община Айтос и дей-
ности към нея.

4. Докладна записка с вх.№ОбС-82/11.02.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на об-
щото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

5. Докладна записка с вх.№ОбС-95/12.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се осво-
боди от заплащането на такси по Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на община Айтос, във връзка с изпълнение на про-
ект „Интегриран воден проект за област Бургас“, предложен за 
финансиране по процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изгражда-
не на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“

6. Предложение с вх.№ОбС-94/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпъл-
няващ длъжността Кмет на кметство Карагеоргиево.

7. Доклад с вх.№ОбС-78/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен 
план на община Айтос за 2019 г.

8. Предложение с вх.№ОбС-89/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпъл-
нението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 
г. на територията на община Айтос“ за 2019 г.

9. Предложение с вх.№ОбС-90/12.02.2020 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпъл-
нението на „Програма за намаляване на нивата на фини пра-
хови частици в атмосферния въздух и достигане на установе-
ните норми за вредни вещества на територията на Община Ай-

тос за периода 2016-2020 г.“ за 2019 г.
10. Докладна записка с вх.№ОбС-79/10.02.2020 г. от Ва-

сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и до-
пълнение на Решение №546, обективирано в протокол №35, 
т.7 от ДР от заседание на Общински съвет Айтос, проведено 
на 30.08.2018 г.

11. Докладна записка с вх.№ОбС-83/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и 
пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуал-
но ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанска-
та 2020/2021 година.

12. Докладна записка с вх.№ОбС-86/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – 
частна общинска собственост на собственика на законно по-
строена сграда в УПИ І-1092, кв.25 по плана на гр.Айтос, с ад-
министративен адрес: ул.”Хаджи Димитър” №38.

13. Докладна записка с вх.№ОбС-85/11.02.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ 

V-1321, кв.97 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 
гр.Айтос, ул.„Паркова“ №35.

14. Докладна записка с вх.№ОбС-84/11.02.2020 г. от Мари-
ана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратява-
не на съсобственост между Община Айтос и физически лица в 
УПИ ХІІ-208, кв.176 по плана на гр.Айтос, с административен 
адрес: гр.Айтос, ул.“Орлово“ №22. 

15. Докладна записка с вх.№ОбС-88/11.02.2020 г. от Мари-
ана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване 
на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 
ІХ-75, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос.

16. Докладна записка с вх.№ОбС-87/11.02.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-30, 
кв.3 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

17. Питания.
Поканата да се публикува на интернет страницата на Об-

щина Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общин-
ските съветници на посочен от тях електронен адрес. Об-
щинските съветници да бъдат уведомени устно по телефо-
на, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съ-
ветници са длъжни да присъстват на заседанията на Об-
щинския съвет.

КРасиМиР ЕнЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС



Конкурс за най-добро вино, собстве-
но производство, организираха в наве-
черието на празника Трифон Зарезан 
Военен клуб - Айтос с началник Иван 
Иларев и Съюзът на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва - СОСЗР 
- Айтос с председател Ончо Ончев. 

Бяло, розе и червено вино, произве-
дено от грозде от личните им лозя, до-
несоха на 13 февруари в клуба на Съ-
юза 25 айтозлии. Комисия дегустира 
вината пред участниците и единодуш-
но присъди първото място на подполк. 
о.з. Стоян Павлов Стоянов. Второто 

място заслужи полк.о.з. Васил Тенчев, 
на третото се нареди подполк. о.з. Да-
наил Мильовски. Победителите получи-
ха почетни грамоти от Иван Иларев и 
Ончо Ончев, с аплодисменти и поже-
лания за още по-пивки вина от нова-
та реколта.

Преди дегустацията, подполк. о.з. 
Стоян Стоянов, като земеделски про-

изводител и опитен лозар и винар, де-
монстрира „лабораторно” как се за-
рязват лозята. 

Празненството продължи до късно с 
вино и спомени, членовете на съюза и 
техните гости вдигаха наздравици за 
берекет, за здраве и за доброто бъде-
ще на българската армия.
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Офицери от запаса на конкурс за  

най-добро вино, собствено производство

ОБЩИНА АЙТОС
Програма по повод 142 години от Освобождението  

на айтос, 142 години от Освобождението на българия и  
147 години от гибелта на Васил Левски

18 февруари 2020 година, 11.00 часа, База 2 на СУ „Христо Бо-
тев”

Традиционно общинско състезание за ученици „Лъвски скок 2020”, 
по повод 147 години от гибелта на Васил Левски.

18  февруари 2020 година, 17.00 часа, Заседателната зала на 
Община Айтос

НЧ „Васил Левски 1869” организира среща с доц. Тонка Василева,
автор на книгата „Незаличима диря - съдбата на малоазийските бъл-

гари”.

19 февруари 2020 година, 11.00 часа, двора на храм  „Свети Ди-
митър”

Възпоменателни прояви, посветени на 147 години от гибелта на Ва-
сил Левски. Заупокойна молитва в памет на Апостола. Поклонение пред 
паметната плоча на Васил Левски в двора на църквата „Свети Димитър” 
и програма на децата от ДГ „Радост”. 

20 февруари 2020 година, 17.30 часа, Военен клуб - Айтос
Среща със Стефан Караиванов - потомък на Левски, който ще пред-

стави новата си книга със спомени за Апостола

26 февруари 2020 година, 10.00 часа, Актовата зала на СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров”

Общински конкурси за изпълнение на поезия и песен „Моята Бълга-
рия 2020”

28 февруари, 17.30 часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени състави, посветен 

на 142 от Освобождението на България.

Виното на подполк. о.з. Стоян Стоянов - най-пивко

Комисията определи - подполк. о.з. Стоян Стоя-
нов приготвя най-доброто вино

Второто място е за полк.о.з. Ва-
сил Тенчев

Да зарежем! 

Почетно трето място за под-
полк. о.з. Данаил Мильовски

Блогът на вапцаровци за добри 
педагогически практики

h t t p s : / / n y v p r o j e c t s .
blogspot.com/ - това е бло-
гът на СУ „Никола Й. Вапца-
ров”, в който вапцаровци спо-
делят своя положителен педа-
гогически опит, иновации и до-
бри практики.

Блогът беше започнат през 
2016 година като продукт на 
проект „Единни в квалифика-
ционното разнообразие” по 
Програма „Еразъм+” на Евро-
пейския съюз и „Квалификаци-
онен форум за иновации и до-
бри педагогически практики”, 
организиран и провеждан от 
СУ „Никола Й. Вапцаров”. Пър-
вите публикации в блога бяха 

на учителите, които участва-
ха в квалификационните кур-
сове по проекта и на участни-
ците като презентатори в ква-
лификационния форум.

През 2019 година, през ме-
сеците август, септември и 
октомври шестима учители 
участваха в квалификацион-
ни дейности по проект „Рамо 
до рамо”, Договор № 2019-1-
BG01-KA101-061620 между СУ 
„Никола Й. Вапцаров” и Цен-
тър за развитие на човешките 
ресурси. Вече са публикувани 
първите шест статии, написани 

от учителите, които участваха в 
курсовете по проекта.

Галя Куцарова и Десис-
лава Петрова участваха в 
курс на тема „Creative use of 
Technology in the classroom” 
(„Творческо използване на тех-
нологиите в класната стая”) и в 
своите статии описват подроб-
но няколко онлайн платформи 
в помощ на ученето и препо-
даването.

Йозлем Шефки и Светла Ка-
линова участваха в курс на тема 
„Creative Methodology” („Твор-
ческа методология“) и подробно 
са описали ролевата игра и раз-
каза като средство за ангажи-

ране на учениците и подбужда-
не на интереса към ученето.

Силвия Павлова, вследствие 
на участието си в курса “New 
Approaches to Teaching Maths” 
(“Нови подходи за преподава-
не на математика”) пише в сво-
ята статия за шангхайския ме-
тод и открехва вратата към об-
разователната система на Ки-
тай и тайната на китайския ма-
тематически успех.

Димитринка Михова пише 
за използването на картите 
„Plickers“ като игрови метод, 
но и като метод за бърза про-

Проект 2019-1-BG01-KA101-061620 „Рамо до рамо“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съ-
общение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използване-
то на съдържащата се в нея информация.

The project 2019-1-BG01-KA101-061620 “Side by Side” has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.

Галя и Десислава в Малта, учеб-
ни занятия, ден първи

QR кодът - ако 
се сканира, от-
вежда директно 
към страницата 
на блога

верка на разбирането у учениците. 
Тя се запозна из основи с това сред-
ство през време на курса „Creative 
Тeaching in the Primary English 
Language Classroom“ („Творческо 
преподаване на английски език в 
класната стая на начален етап”).

Предстоят още шест квалифика-
ционни курса по проект „Рамо до 
рамо”.

Вапцаровци ще продължат да раз-
виват своя блог за добри педагоги-
чески практики. Достъпът до блога е 
свободен, а всички материали в него 
са създадени и публикувани в полза 
на цялата учителска колегия.

На 18.02.2020 година, от 
17.00 часа, в Заседателната 
зала на Община Айтос,  НЧ 
„Васил Левски 1869” органи-
зира среща с доц. Тонка Ва-
силева, дългогодишен пре-
подавател в Аграрния уни-
верситет в Пловдив, потом-
ка на малоазийски българи 
бежанци. 

Доц. Тонка Василева е ав-
тор на книгата „Незаличи-
ма диря - съдбата на малоа-
зийските българи”. Книгата е 
посветена на съдбата на ма-

лоазийските българи, живели 
в над 20 селища на Западна 
Мала Азия до XX век и про-
гонени насилствено от свои-
те домове през 1914 година. 
В книгата авторката описва 
техния бит, духовна култура 
и нерадостната им бежанска 
съдба след 1914 година. 

За желаещите да се запоз-
наят предварително с книга-
та, тя ще бъде на разполо-
жение от 10 февруари 2020 
година, в читалнята на Биб-
лиотеката.

Читалището Ви кани на среща 
с доц. Тонка Василева -

автор на книгата „Незаличима диря - 
съдбата на малоазийските българи”

Доц. Тонка Василева



Георги РУСИНОВ

Осем молби за няколко ме-
сеца са отправили живеещи 
по улица „Александър Геор-
гиев – Коджакафалията“ за 
поставянето на така нарече-
ните „легнали полицаи“. Това 
стана ясно по време на засе-
данието на транспортната 
комисия към Общински съвет 
– Бургас. Жители на най-го-
лемия бургаски комплекс 
„Меден рудник“ упорито на-
стояват за  изкуствените не-
равности по улицата, позна-
та в комплекса като вътреш-
ната магистрала, въпреки от-
рицателните становища на 
експертната комисия. 

Преди време подписка с 

искането за поставяне на 
„легнали полицаи“ в участъка 
от кръстовището с булевард 
„Захари Стоянов“ до кръсто-
вището при блок 216 в ком-
плекса направиха живеещи в 
блока, както и в 252-ри.

Причината да поискат „лег-
налите полицаи“ са гонките 
по булеварда. След постро-
яването му преди няколко го-
дини, той се превърна в една 
от основните улици в компле-
кса. Причината – четирилен-
товата улица често е използ-
вана за гонки с автомобили и 
мотоциклети нощем.

„Ние, живеещите в района 
на булевард „Александър Ге-
оргиев – Коджакафалията“, 
се обръщаме към Вас с мол-

ба за из-
граждане на 
изкуствени 
неравности 
от вида „лег-
нал полицай“ 
пред пешеход-
ните пътеки на 
автобусните спирки 
„Захари Стоянов“, раз-
положени на булеварда в 
участъка му между булевард 
„Захари Стоянов“ и кръсто-
вището на блок 216“, посоч-
ват нееднократно недовол-
ните граждани.

Жители на комплекса оба-
че споделят, че проблемът не 
е само в тази част на буле-
варда, а по цялото му проте-
жение. Причината – той се 

превърна в един от основни-
те коридори за преминаване 
в посока към и от Меден руд-
ник. Друг проблем и причина 
за поставяне на „легнали по-
лицаи“ според подписалите 
се е и бързата линия на град-
ския транспорт и увеличени-
ят пътникопоток заради нея. 
Рисковете от инциденти с пе-

шеходци се увеличавали 
по този начин.

Не на последно 
място граждани-

те се оплаква-
ха и от това, 
че масово не 
се спазват 
правилата за 
движение в 

градски усло-
вия, където 

ограничението на 
скоростта е от 50 

км/ч.
Експертната комисия оба-

че за пореден път изготви от-
рицателно становище за по-
ставянето на изкуствени не-
равности. В зоната има све-
тофари, пешеходни пътеки. 
Няма регистрирани тежки ка-
тастрофи от КАТ. Заместник-
кметът инж. Чанка Коралска 
обясни, че слагането на „лег-
нали полицаи“ там е излишно 

точно поради тези причини.
„Ние ако сложим изкустве-

ни неравности, все едно на-
сърчаваме нерегламентира-
ното пресичане“, добави тя.

Председателят на експерт-
ната комисия по безопасност 
на движението Иван Гюлев 
обясни, че „легналите поли-
цаи“ ще затруднят и градския 
транспорт. По улицата мина-
ват автобуси от двете бързи 
линии.

„Разглезихме хората и с 
полагане на много пешеход-
ни пътеки. Прокуратурата ве-
че се активизира по темата и 
ни кара да премахваме не-
подходящо положените“, за-
яви той.

Съветниците в Комисията 
по транспорт все пак призо-
ваха за повече контрол имен-
но от страна на полицията. 
Поеха ангажимент да питат 
КАТ за повече присъствие. 
Друг вариант е тринога каме-
ра по-често да присъства, 
тъй като резултатите показ-
вали, че има добър дисцип-
линиращ ефект. Това вече се 
виждало на булевард „Сте-
фан Стамболов“, където съ-
що често се прекалява със 
скоростта в градски усло-
вия. 

Наш репортер, живеещ на 
улицата, пък сигнализира до 
членовете на комисията, че 
гонките, от които се оплакват 
хората са предимно вечер, а 
причината – по-ранното спи-
ране на светофарите. Иван 
Гюлев пое ангажимент да 
провери в колко часа уред-
бите по улицата се изключ-
ват и обеща, че при нужда ще 
се изключват по-късно.

В Меден рудник – рекордьори  
по искане за „легнали полицаи“

Георги РУСИНОВ

В началото на април всич-
ки камери за видеонаблюде-

ние в бургаския квартал „По-
беда“ ще са монтирани и 
свързани с центъра за на-
блюдение. Това обясни ше-

фът на ОП „Транспорт“ Ан-
дрей Рунчев, във връзка с 
граждански сигнал на жител-
ка, която се оплаква от ром-
ски набези.

Общо 30 ще са камерите в 
проблемния с битовата прес-
тъпност квартал, като от ад-
министрацията са сигурни, че 
така ще се намалят значител-
но противозаконните прояви. 
Три камери ще записват но-
мерата на всички автомоби-
ли, влизащи и излизащи от 
„Победа“.

Преди време, когато публи-
кувахме новината, че в квар-
тала най-накрая влиза видео-
наблюдение, жителите там 
реагираха с надежда, че 
престъпността ще спадне – 
ромите се страхували от ка-
мери, за да не бъдат хванати, 
коментира един от местните 
дейци за ред и законност 
пред наш репортер.

В началото на април всички камери 
в Победа ще са монтирани

Експертната комисия ще се изкаже 
и за изкуствена неравност в Изгрев
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УлицАмоята

Андрей Рунчев, шеф на ОП „Транспорт“

В бургаския квартал има и засилено полицейско присъствие

Живеещи по „Коджакафалията“ 
с осем молби за няколко месеца

Вносителят на искането за 
„легнал полицай“ в Изгрев Бо-
ян Дяков се съгласи с админи-
страцията

Контролът трябва да е по-
завишен, смята Костантин Лу-
ков

Заместник-кметът инж. Чанка 
Коралска защити работата на 
експертната комисия

Манол Тодоров води засе-
данието на Транспортната ко-
мисия в отсъствието на Ева 
Михалева



Георги РУСИНОВ

Малките „вихрушки“ на-
диграха наборите си от ти-

ма на „шейховете“. На мач, 
игран на спортен комплекс 
„Изгрев“ в Бургас, се про-
веде контролна среща 

между  отборите  на  
ФК „Нефтохимик“  и  
ФК „Вихър“ (Айтос). 

Гостите от града на ор-

лите се наложиха с 4:2 над 
отбора на „Нефтохимик“ 
U15. Хюсеин Феим се раз-
писа с 2 гола във вратата 
на „зелените“, а по едно 
попадение добавиха Симе-
он Матев и Христо Хри-
стов.

Треньорът на „Вихър“ Бо-
рис Николов разпространи 
радостната новина за успе-
хите на момчетата му. Ти-
мът на айтозлии има та-
лантливи играчи и не за 
пръв път побеждава имени-
тия си съперник.

Михаил КОЛЕВ

Българската федерация 
по колоездене иска да 
включи Бургас в Обикол-

ката на България. Това ста-
на ясно по време на дис-
кусия в постоянната Коми-
сия по спорт, деца и мла-
дежки дейности към Общи-

на Бургас. За целта тряб-
ва да бъдат отделени меж-
ду 15-20 000 лева, за да мо-
же морският град да бъде 
домакин. 

Членовете на Комисията 
приветстваха идеята Бур-
гас също да бъде част от 
колоездачната обиколка. 
Общинските съветници 
подкрепят воденето на 
преговори с родната феде-
рация, като желанията им 
са да получат повече ин-
формация относно спорт-
ното събитие и градът да 
бъде включен в прякото те-
левизионно предаване.  

„Това е много хубаво съ-
битие, интересът към него 
е огромен. От доста време 
насам не сме били част от 
Обиколката, а вместо нас 
най-близкият град, вклю-
чен в списъка, бе Несе-
бър“, заяви Красимир Ка-
лудов от СЕК.

Ако Бургас стане част от 
надпреварата, то тук се оч-
аква да пристигнат около 
300 състезатели. От Коми-
сията по спорт, деца и мла-
дежки дейности допълни-
ха, че Общината ще се на-
гърби с настаняването на 
колоездачите по хотели в 
морския град.

Обиколката на България 
е международно многоет-
апно колоездачно състеза-
ние, което се провежда от 
1924 година. Тя обикнове-
но включва между 6 и 14 
състезателни етапа, с при-
близителен общ пробег 
около 1500 километра. 
Най-дългата обиколка е 
през 1949 година — 1905 
км. В обиколката са участ-

вали спортисти от над 40 
държави, като по традиция 
тя е особено популярна 
сред колоездачите от Пол-
ша и бивша Чехослова-
кия. 

През годините на Студе-
ната война събитието е ед-
но от най-престижните ко-
лоездачни състезания в 
Европа, като привлича оп-
итни състезатели от тради-
ционно силните в колоез-
денето държави като Ита-
лия, Франция и Холандия.

До момента най-много 
победи има Ивайло Га-
бровски, който е бил побе-
дител цели пет пъти. 

За последно Обиколката 
се проведе през 2017 годи-
на. 
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Отборът на „Черноморец“ победи „Несе-

бър“ в последната си контрола преди нача-
лото на сезона в Трета югоизточна лига. 
„Акулите“ се наложиха като домакини с 2:0. 
Преди началото на мача официално бяха 
представени футболистите и треньорският 
щаб на „Черноморец“.

Бургазлии показаха вдъхновяваща игра 
под ръководството на новия си треньор 
Слави Костенски, което определено даде 
поводи за оптимизъм преди първия офи-
циален мач за 2020 година. „Сините“ има-

ха тотално превъзходство над „делфини-
те“, като двете попадения бяха най-малко-
то, с което гостите се разминаха.

Михаил Георгиев откри в 21-ата минута 
с удар от границата на наказателното по-
ле. Венцислав Славов пък минута преди 
края на първото полувреме засече успоре-
ден пас отдясно и вкара за 2:0.

В първия пролетен кръг на Трета югоиз-
точна лига „Черноморец“ приема „Сокол“ 
(Марково). Двубоят е на 22 февруари от 14:00 
часа на стадиона в квартал „Акациите“.

СКАНДАЛ „Акулите“ загряха за „соколите“ 
с победа над „делфините“

ВръщАт БургАс В ОБикОлкАтА  
нА БългАрия

Михаил КОЛЕВ

Християна Димитрова от 
клуб „Бургас“ спечели сребъ-
рен медал на провелото се в 
Горна Оряховица Държавно 
лично първенство за кадет-
ки. Димитрова се състезава 
в категория до 61 кг, като на 
финала отстъпи от Софи Те-
нева от „Станка Златева“ 
(Сливен), която впоследствие 
бе избрана и за най-техничен 
състезател. 

Още две състезателки на 
„Бургас“ взеха участие на 
Държавното за кадетки. Те-

одора Станкова завърши се-
дма, а Айше Крали осма, съ-
ответно в категориите до 53 
кг и до 57 кг.

Същевременно в Горна 
Оряховица се проведе и Дър-
жавно лично първенство и за 
момичета. Там „Бургас“ бе 
представен от Памела Добре-
ва, която стана осма в своя-
та категория до 54 кг.

Пред вестник „Черномор-
ски фар“ председателят и 
треньор в клуба Николай Да-
чев изрази задоволството си 
от представянето на своите 
състезателки.

Бургаска боркиня 
спечели сребро на 

Държавното за кадетки
„Нафтата“ започна 

със загуба полусезона
„Черноморски фар“

На „Efbet Арена Бургас” „Нефтохи-
мик“ загуби с 0:2 от „Монтана“. Сре-
щата на „шейховете” с един от лиде-
рите в първенството бе първият мач 
от пролетния дял на Втора лига.

През първата част мачът бе двуос-
тър с непрестанни атаки и пред две-
те врати. В 14-ата минута, след изпъл-
нение на тъч на Николай Костов, Ди-
митър Костадинов направи перфект-
но центриране, което Живко Петков 
опита да засече с глава, но бе нето-
чен. Две минути по-късно опасна ата-
ка на гостите към вратата на „Нефто-
химик“ бе парирана. Малко след то-
ва Живко Петков бе изведен на удоб-
на позиция и направи изстрел от гра-
ницата на наказателното поле, но вра-
тарят на „Монтана“ се намеси. Пос-
ледва атака на тима на „Монтана“, 
при която Тони Тасев остана сам сре-
щу вратаря Росен Андонов. Стражът 
на „шейховете” обаче се намеси пер-
фектно. В 25-ата минута Иван Цачев 
проби отдясно, но не успя да завър-
ши атаката. Веднага след това Дими-
тър Костадинов, с плътен удар по ди-
агонал, опита да се разпише, но вра-
тарят на гостите спаси. В 32-ра Тони 
Тасев, от пряк свободен удар, отбе-
ляза първото попадение за гостите. 
Ерик Почански имаше добра възмож-
ност да изравни в 40-ата минута. На-
падателят на бургазлии направи ин-
дивидуална атака от центъра на тере-

на, но стреля в ръцете на вратаря на 
монтанчани Васил Симеонов.

След почивката играта позабави 
темпото си. През втората част опас-
ните положения бяха далеч по-малко, 
а играта се развиваше главно в цен-
търа на терена. В 53-ата минута Иван 
Цачев премина защитата на гостите 
и стреля от границата на наказател-
ното поле, но топката мина над на-
пречната греда. В 71-ва минута авто-
рът на първия гол за „Монтана“ Тони 
Тасев, проби по левия фланг, но бе 

неточен. Малко след това, влезлият 
като резерва Борислав Балджийски 
бе изведен на удобна позиция и с плъ-
тен диагонален изстрел опита да от-
бележи, но Росен Андонов направи 
добро спасяване. В 84-ата минута се-
верозападният тим записа и второто 
си попадение чрез Атанас Илиев.

В следващия кръг „Нефтохимик“ ще 
запише служебна победа над „Помо-
рие“, тъй като поморийци прекратиха 
в края на миналата година своето 
участие във Втора лига.

КОЛОЕЗДЕНЕ

фУтБОЛ

Малките „вихрушки“ надиграха 
наборите си от „нефтохимик“



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Вяра и общество /п/
13:30 - Славянската цивилизация документа-
лен филм /10, последна серия/
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс аним.
14:45 - Сид - дете на науката 2 аним.
15:10 - Магна Аура, изгубеният град 
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Епопея на забравените: Ода за Паис-
ий Хилендарски
19:10 - Людмила Гурченко  /10 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg 140 години от рождение-
то на Трифон Кунев - български политик, пи-
сател и поет
22:00 - Телевизионен театър: "Човекът от 
Рангун" и "И това, ако е морал" тв постанов-
ки с участието на: Рачко Ябанджиев, Любо-
мир Киселички, Антония Каракостова, Латин-
ка Петрова и др.
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият Върколак 5  /2 еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни/п/
02:15 - Людмила Гурченко  /10 еп./п/
03:05 - Дойче Веле: Шифт /п/
03:20 - Арена Спорт /п/
04:20 - Младият Върколак 5  /2 еп./п/ (12)
05:00 - Още от деня

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.4 еп.20
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.14
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.73
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.6 еп.1
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.71
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.28
21:30 - Премиера: "Името на роза-
та" - еп.5
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - еп.7

01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.6 еп.1
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.52
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - те-
левизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Черешката на тортата" - преда-
ване на NOVA, нов с.

21:00 - "Кошмари в кухнята" - риалити
22:00 - "Хавай 5-0" - с. 8
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 10
01:30 - "Когато сърцето зове" 
02:30 - "Завинаги свързани" 
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 7 /п/

06:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
12:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
13:00 - Новини
13:15 - Пътуващо читалище - с Ивай-
ло Шопски
14:15 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - Премълчани истини - с Мин-
чо Христов
21:00 - България на живо - с Иво Божков
22:00 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
04:30 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков

05:50 - "Касъл" - с. 8 /п/
06:45 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 2
09:00 - "Здравей, аз съм" - романтична 
драма с уч. на Кели Мартин, Каван Смит, 
Ерин Пит, Рейчъл Крауфорд и др.
11:00 - "Касъл" - с. 8
12:00 - "Моите най-добри години" - се-
меен филм с уч. на Кирстен Зийн, Ла-
риса Албъкърки, Чарли Карик, Сара 
Дъгдейл и др.
14:00 - "Срещите на Джейн" - романтич-
на комедия с уч. на Каризма Карпентър, 
Дейвид Липер, Джошуа Малина и др.
16:00 - "Кънки с остър връх: Борба за 
златото" - романтична драма с уч. на 
Кристи Карлсън Романо, Рос Томас, Кайла 
Карлсън и др. /п/
18:00 - "Непобедимите" - екшън с уч. на 
Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, 
Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Мики 
Рурк, Джет Ли, Долф Лундгрен и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 6
21:00 - "Дякон Левски" - историческа 
драма с уч. на Веселин Плачков, Симеон 
Филипов, Максим Генчев, Ники Сотиров, 
Ивайло Аспарухов, Стоян Цветков, Горан 
Гънчев, Петьо Цеков, Якуб Бахар и др.
23:15 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 6 /п/
00:15 - "Дивото момиче" - драма с уч. на 
Джордж Молина, Лола Таш и др. /п/

06:15 - Ски бягане: Световна купа в Йостер-
сунд, 10 км, жени
07:45 - Ски бягане: Световна купа в Йостер-
сунд, 15 км, жени
09:30 - Ски полети: Световна купа в Бад Ми-
тендорф
10:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, преследване, жени
11:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, преследване, мъже
11:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Марибор, гигантски слалом, жени
12:30 - Снукър: Открито първенство на 
Уелс, финал
14:00 - Формула Е: Състезание в Мексико Сити
15:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Марибор, гигантски слалом, жени
16:30 - Ски полети: Световна купа в Бад Ми-
тендорф
18:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, спринт, жени
18:45 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, преследване, жени
19:15 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, спринт, мъже
20:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, преследване, мъже
20:30 - Новини
20:35 - Ски полети: Световна купа в Бад Ми-
тендорф
21:45 - Джудо: Голям шлем в Париж
22:15 - Борба: Европейско първенство в Рим
22:45 - Олимпийски игри: "На пук на всичко"
23:15 - Олимпийски игри: "Най-велики-

те скачачи"

06:00 - "Камиони по леда" - риалити, с. 6
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 7 /п/
08:00 - "Военни престъпления" - с. 11 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 14 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 8
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 14
16:00 - "Женени с деца" - с. 9
16:30 - "Белият дом: Под заплаха" - ек-
шън с уч. на Чанинг Тейтъм, Джей-
ми Фокс, Маги Гиленхал, Ричард Клар-
кин, Джейсън Кларк, Ричард Дженкинс 
и др. /п/
19:00 - "Военни престъпления" - с. 11
20:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а
21:50 - "Под прицел" - криминален ек-
шън с уч. на Клинт Истууд, Джон Малко-
вич, Рене Русо, Дилан МакДермът, Гари 
Коул, Джон Махони и др.
00:30 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17 /п/
01:30 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПОНЕДЕЛНИК
Температура: 1/8°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 8%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 62%

ВТОРНИК
Температура: 0/11°C
Предимно слънчево
Вероятност за валежи: 8%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 38%
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„Черноморски фар“

Виенският бал тази годи-
на бе отново със силно и 
стилно бургаско присъст-
вие. Дамите се показаха 
в своя пълен блясък. Тра-
диционно на челно място 
изпъкна Радостина Ива-
нова - Мишинева, почетен 
консул на Австрия в Бургас. 
Още с кадри от бургаското 
участие в изисканото бла-
готворително събитие се 
похвали Радовеста Стюърт 
от Община Бургас. Тя бе  в 
компанията на друга бурга-
ска дама - Деница Желева, 
началник на политическия 
кабинет на министър-пред-
седателя. Професорската 
гилдия на града бе предста-
вена от проф. Мария Нейко-
ва. На бала бяха забелязани 
още общинският съветник 
Димитър Найденов, нота-
риус Виктория Дралчева, 
Ирина Кънчева, Таня Анес-
тиева и др.

Традицията на Виенския 
бал е на повече от две сто-
летия, а у нас той се прове-
де тази година за двадесети 
път. Бляскавото светско съ-
битие е с благотворителна 
кауза. Балът бе под  патро-
нажа на кмета на София 
Йорданка Фандъкова и 
н.п.Андрея Вике, посланик 
на  Република Австрия в 
България. 

Събраните средства от 
кувертите, които струват 
по 250, 200 и 150 лева, са 
за апаратура за ранна ди-
агностика на рака на гърда-
та в болниците  във Видин, 
Лом, Свищов, Тутракан и 
Силистра. Към сумата от ку-
верта се добавят и средства 
от традиционния аукцион. В 
него гостите наддаваха за  
перли от Охридското езе-
ро, сребърна купа, картина 
и дърворезба.
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Снимка на нетрадиционна 
благодарност взриви мрежата

Силно бургаско присъствие 
на Виенския бал

Заместник-кмет 
помага за спасението 

на „Левски“
Радовеста Стюърт и Радостина Ива-

нова-Мишинева бяха заложили на 
класическо черно и дантела

Димитър Найденов в компанията 
на почетния консул на Австрия в 
Бургас

Проф. Мария Нейкова бе заложила 
на модерния тази година цвят  - си-
ния

„Отново заедно след 15 години“ на-
писа под снимката с Деница Желева 
Радовеста Стюърт

Девойка с послание до кавалера 
Митко, помогнал й във влака

Атанас Стоянов

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg
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